
7(ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA TRIFESTI
PRIMAR

DISPOZITIA nr.1
din04.01.2021

privind convocarea Consiliului Local al comunei Trifesti,
jud. lasi in sedinla extraordinara din data de 04.01.2021, ora 11.00

Primarul comunei Trifesti,Judetul lasi ,

Avand in vedere prevederile art. 155, alin. (1) lit. ,,b'si ,,e" din OUG nr. 57 din
03 iulie 2019 privind Codul Administrativ valabil cu data de 05.07.2017,

ln temeiul art.133 alin.(2)lit. b), art. 134.alin.(1) lit.a ) alin 5 si art,196.alin.(1)
lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 03 iulie 2019

DlSPUN:
Art.1- Pentru ziua de 08.01 .2021ora 11,00. se convoacS Consiliul local

Trifesti, Judetul lagiin SedintS ordinara , care se va desfasura la sediul Consiliului
local Trifesti cu proiectele ordinei de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitei care
face parte integranta din prezenta dispozitie.

Arl.2. (1)Materialele inscrise in proiectul ordinei de zi pot fi consultate la sediul
Primariei comuneiTrifesti la secretarul general al UAT , fiind transmise consilierilor
locali.

(2) Proiectele de hotarare se avizeaza de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Trifesti in baza competentelor acestora.

(3)Membrii Consiliului Local al ComuneiTrifesti sunt invitati sa formuleze si sa
depuna amendamente asupra proectelor de hotarare,

Art.3.Prezenta dispozitie se poate contesta de cei interesati la instant
competenta in temeiul prevazut de lege.

Art. 4.-Prin grija secretarului general al comunei Trifesti, judetul lasi prezenta
dispozitie se comunica PrefectuluiJudetului lasi, Primarului comunei Trifesti,
consilierilor locali si va fi afisata la sediul institutiei si pe site-ul Primariei comunei
Trifesti.

Datd astizi 04.01 .2021

PRIMAR
IVANUCA

Contrasemneaza de legalitate
Secretar general al.pomunei Trifesti,

Caltais Cornflfu
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ANEXA la Dispozitia Primarului nr.1

din 04.01 .2021

CONSILIUL LOCAL TRIFESTI
JUDETUL IASI

PROIECT CU ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 08.01 .2021ora 11,00

Se stabileste pentru sedinta Consiliului Local Trifesti din data de 08.01 .2021
ora 11,00, in conformitate cu prevederile art.135 art.(1).si art. 136 pct'8 din OUG

nr.STt2Olg,privind CodulAdministrativ, urmatoarul proiect al ordinei de zi;

1-proiect de hotarare -privind aprobarea ordinei de zi a gedintei ordinare a

Consiliului local,
2-. proiect de hotarare -privind aprobarea procesul-verbal incheiat Tn gedinta

Consiliului local al comuneiTrifesti ,Judetul lasi din data de 23.12.2020;

3-Proiect de hotarare -privind aprobarea execu[iei bugetare \a31.12.2020'

4- proiect de hotarare privind activitatile ce pot fi desfasurate de locuitorii comunei

Trifesti, dupa fasia de protectie a frontierei de stat , la Raul Prut in anul2021

SPRE AVIZARE:
Pct.3 Comisia 1,

Pct.4 Comisia 2,

REDACTAT

Secretar general al comunei Trifesti,
Caltais Corneliu


